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Wszystkie samochody osobowe marki Jeep sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Jeep w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym
okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach
opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.
Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta,
zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków
i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

SILNIKI  BENZYNOWE Spor t Sahara Rubicon

GME 2.0 Turbo / 270 KM
Nap´d 4x4 Command-Trac, reduktor 2,72:1 194300 229100 –
Skrzynia 8-biegowa automatyczna

GME 2.0 Turbo / 270 KM 
Nap´d 4x4 Rock-Trac Full Time, reduktor 4,0:1 – – 233800
Skrzynia 8-biegowa automatyczna

SILNIKI  DIESLA

2.2 CRD / 200 KM 
Nap´d 4x4 Command-Trac Full Time, reduktor 2,72:1 209400 244200 –
Skrzynia 8-biegowa automatyczna

2.2 CRD / 200 KM 
Nap´d 4x4 Rock-Trac Full Time, reduktor 4,0:1 – – 248900
Skrzynia 8-biegowa automatyczna

MODEL ROKU 2020

Wrangler JL

UWAGA! Dostępne tylko samochody stokowe
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KREDYT ROK BEZ RAT

• WPŁATA WŁASNA – 50%

• JEDNORAZOWA SPŁATA KREDYTU PO 12 MIESIĄCACH

LUB

• SPŁATA W KOLEJNYCH 84 MIESIĘCZNYCH RATACH

LEASING NOWY

• PIERWSZY CZYNSZ 0%

• NISKIE RATY LEASINGOWE 

• ATRAKCYJNY CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU

• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US ORAZ DOKUMENTÓW REJESTROWYCH

KREDYT Z RATAMI ROCZNYMI 3x33, 4x25, 5x20

• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA – 20%

• OKRES KREDYTU 24-48 MIESIĘCY

• RATY PŁATNE CO 12 MIESIĘCY

SPECJALNE OFERTY LEASINGOWE

• NISKI CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU

• WARUNKI LEASINGU SZYTE NA MIARĘ

• ELASTYCZNA WYSOKOŚĆ WYKUPU SAMOCHODU – Z GWARANCJĄ
WYKUPU PRZEZ WYBRANYCH DEALERÓW

• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US ORAZ DOKUMENTÓW REJESTROWYCH

KREDYT MIÓD-MALINA

• NAJLEPSZY PRODUKT FINANSOWY ROKU 2015 (TYTUŁ NADANY
PRZEZ CENTRALNE BIURO CERTYFIKACJI KRAJOWEJ SP. Z O.O.)

• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA  OD  0%

• ELASTYCZNY OKRES KREDYTU 12-96 MIESIĘCY

• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE

UBEZPIECZENIA

• UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU / LEASINGU - PRZEZ CAŁY OKRES
FINANSOWANIA

• UBEZPIECZENIE GAP AŻ DO 5 LAT

• UBEZPIECZENIE AWARII ELEKTROMECHANICZNEJ – PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

• ATRAKCYJNY PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W LEASINGU

ROK/0

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

NOWY

LEASING

FINANSOWANIE

PA KIE TY SER WI SO WE EASY CA RE
Pakiety zapewniają obsługę serwisową pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, w wybranym wariancie czasowym z określonym limitem przebiegu. Pakiet
obejmuje wskazane jako obowiązkowe w harmonogramie serwisowym podanym w Instrukcji Obsługi, wszystkie czynności, kontrole i wymiany w zakresie przeglądów
i obsług okresowych oraz części, oleje i płyny eksploatacyjne konieczne do tych wymian. Z pakietu można korzystać w dowolnym Autoryzowanym Serwisie JEEP w Polsce,
a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także poza pakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu w prawidłowym, wysokim stanie technicznym i spokojną
jego eksploatację w długim okresie.

Do wyboru są poniższe warianty pakietu EASY CARE, zależne od okresu i granicznego przebiegu  pojazdu (co nastąpi pierwsze):

• do 3 lat i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km,

• do 4 lat i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km,

• do 5 lat i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km.

LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000
do 3 lat 2 490 zł 6 190 zł 10 990 złsilnik benzynowy

do 3 lat 3 390 zł 5 190 zł 8 690 złsilnik Diesla

do 4 lat 4 490 zł 10 990 zł 13 490 złsilnik benzynowy

do 4 lat 5 190 zł 8 690 zł 10 890 złsilnik Diesla

do 5 lat 5 690 zł 11 490 zł 14 990 złsilnik benzynowy

do 5 lat 5 590 zł 8 990 zł 12 990 złsilnik Diesla

Ceny dla aut nowych na dz. 01.08.2020 - mogą ulec zmianie.

LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000
do 3 lat 1 090 zł 1 990 zł 2 190 złsilnik benzynowy

do 3 lat 1 090 zł 1 990 zł 2 190 złsilnik Diesla

do 4 lat 2 590 zł 3 990 zł 4 590 złsilnik benzynowy

do 4 lat 2 590 zł 3 990 zł 4 590 złsilnik Diesla

do 5 lat 3 990 zł 6 490 zł 7 090 złsilnik benzynowy

do 5 lat 3 990 zł 6 490 zł 7 090 złsilnik Diesla

PAKIETY WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MAXIMUM CARE
Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych Stacjach
Obsługi marki JEEP w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Maximum Care jest to najbardziej kompleksowy program Mopar® Vehicle Protection.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór okresu
trwania gwarancji w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie gwarancji posiadanego pojazdu o:

• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata gwarancji),

• + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata gwarancji),

• + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat gwarancji).



my:Assistant

POMOC W RAZIE WYPADKU
Usługa pozwala uzyskać pomoc w razie silnego uderzenia zarejestrowanego przez samochód. Centrum obsługowe skontaktuje się 
z jednym z numerów podanych przez klienta podczas rejestracji w celu zapewnienia pomocy. Samochód zostanie zlokalizowany 
i, w razie konieczności, operator my:Assistant wyśle pomoc na miejsce wypadku.

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Store lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podróże oraz kontrola 
samochodu gdziekolwiek jesteś.

Usługa pozwala zdalnie monitorować stan pojazdu przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:Car i stronę 
internetową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym 
czasie, kiedy samochód jest w ruchu, ale wartości mogą się różnić od tego, co pokazywane jest na zestawie wskaźników. Jeśli 
samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest 
aktualizowany przy każdej zmianie stanu.

Usługa pozwala uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. Możesz wezwać pomoc bezpośrednio w centrum obsługowym, wykonując 
połączenie przez aplikację Uconnect™ LIVE, naciskając przycisk «Pomoc drogowa» w specjalnej zakładce my:Assistant. Operator usługi pomocy drogowej 
świadczonej przez FCA zlokalizuje samochód i, w razie potrzeby wyśle pomoc drogową.

Usługa umożliwia uzyskanie pomocy w razie kradzieży. W przypadku, jeśli samochód zarejestruje prawdopodobną próbę kradzieży polegającą na 
bezprawnym przemieszczeniu pojazdu, skontaktuje się z Tobą centrum obsługowe, które zweryfikuje położenie samochodu.
Po potwierdzeniu kradzieży, zostaną uruchomione procedury bezpieczeństwa w celu odzyskania pojazdu, w tym blokada zapłonu, a odpowiednie służby 
zostaną niezwłocznie powiadomione.
W przypadku pobytu samochodu w serwisie, bądź jego transportu (prom, kolej) istnieje możliwość zawieszenia usługi alertów o kradzieży na czas 
określony przez użytkownika (wciąż jednak będą aktywne numery pomocy w razie kradzieży na stronie internetowej driveuconnect.eu i w aplikacji mobilnej 
Uconnect LIVE).

Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. Można korzystać z tej funkcjonalności 
zarówno przez stronę internetową jak i aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl. Aby zdalnie zablokować 
i odblokować drzwi, wszystkie drzwi pojazdu muszą być zamknięte, silnik wyłączony, a samochód musi znajdować się na obszarze, 
na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy.

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez stronę internetową oraz aplikację 
Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl.

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód wjedzie lub 
wyjedzie z wcześniej określonego obszaru. 

Alert dotyczący prędkości pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód przekroczy wcześniej ustalony 

limit prędkości.

Usługa pozwala na ustawienie przypomnienia. Dzięki tej usłudze, w wybrane dni można dostawać przypomnienie zaraz po zaparkowaniu i wyjściu z auta, 
co pomaga w tym, by niczego z niego nie zapomnieć. Można aktywować lub dezaktywować usługę przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce 
my:RemoteControl/ Aktywuj powiadomienia, wybierając rodzaj powiadomienia, dni tygodnia w których powiadamianie będzie aktywne, ewentualne 

2 adresy e-mail, na które będzie wysyłane powiadomienie wraz z jego nazwą.

* - tylko dla modeli 500, 500L, 500X

UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU, 
AWARII LUB KRADZIEŻY POJAZDU

MONITORUJ SWÓJ SAMOCHÓD I DBAJ O NIEGO

ZNAJDŹ I KONTROLUJ SWÓJ SAMOCHÓD

POMOC DROGOWA

POMOC W RAZIE KRADZIEZ· Y

my:RemoteControl

BLOKADA DRZWI

ZNAJDŹ  SAMOCHÓD

ALERT DOTYCZĄCY OBSZARU 

ALERT DOTYCZĄCY PRĘDKOŚCI 

REMINDER*

my:Car

ŚWIAT UCONNECT LIVE
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Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Stor
samochodu gdziekolwiek jesteś.
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e lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podrPobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Stor
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Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. 
interonę strprzez ówno zar

wszystkie drzwi, odblokować i 
na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez str
Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteContr

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adr
wyjedzie z wcześniej okr
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Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. 
LIVE aplikację Uconnect™ i jak netową 

zamknięte, być muszą pojazdu drzwi wszystkie 
na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez str
ol.Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteContr

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adr
eślonego obszaru. 
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BEZPIECZEŃSTWO KOD OPCJI SPORT SAHARA RUBICON

Pełnowymiarowe wielostopniowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera CG3 ¢ ¢ ¢

Boczne fotelowe poduszki powietrzne 505 ¢ ¢ ¢

System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem 365 ¢ ¢ ¢

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS 392 ¢ ¢ ¢

Asystent ruszania pod górę HSA BNG ¢ ¢ ¢

Asystent zjazdu HDC BNH ¢ ¢ ¢

System kontroli trakcji oparty na hamulcach BLD (Break Lock Differential) BNM ¢ ¢ ¢

System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu ERM BNS ¢ ¢ ¢

System ABS na wszystkich kołach BRW ¢ ¢ ¢

Pałąk przeciwkapotażowy – system rur CLM ¢ ¢ ¢

Immobilizer silnika SENTRY KEY z kodowanym transponderem w kluczyku GXX ¢ ¢ ¢

Autoalarm LSB 1550 zł 1550 zł 1550 zł

System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus  LSU – P P

Aktywny ogranicznik prędkości NH2 ¢ ¢ ¢

Tempomat NHM ¢ ¢ ¢

Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC z funkcją STOP  NH3 – P P

System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall  RF3 ¢ ¢ ¢

Tylne czujniki parkowania Parksense XAA ¢ ¢ ¢

Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi liniami siatki XAC – ¢ ¢

Przednie czujniki parkowania XHU – ¢ ¢

System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania XAN – P P

Śruba zabezpieczająca koło zapasowe XJC ¢ ¢ ¢

UKŁAD NAPĘDOWY I WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE

8-biegowa skrzynia automatyczna 850RE DGJ ¢ ¢ ¢

Skrzynia rozdzielcza Command-Trac Full-Time z reduktorem o przełożeniu 2,72:1 DHE ¢ ¢ –

Skrzynia rozdzielcza Rock-Trac Full-Time z reduktorem o przełożeniu 4,0:1 DHW – – ¢

Przełożenie osi tylnej 3,45 DLK S 2.0T S 2.0T –

Przełożenie osi tylnej 3,73  DME ¢ 2.2 CRD ¢ 2.2 CRD ¢ 2.2 CRD

Przełożenie osi tylnej 4,1  4KS – – ¢ 2.0T

Otwarty dyferencjał osi przedniej DS7 ¢ ¢ –

Otwarty dyferencjał osi tylnej DS8 ¢ ¢ –

Tylny mechanizm róźnicowy o ograniczonym poślizgu DSA 1550 zł 1550 zł –

Elektromechaniczne blokady przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego TRU-LOK DSE – – ¢

Drążek stabilizujący przedni SHA ¢ ¢ –

Drążek stabilizujący tylny SHC ¢ ¢ ¢

Elektronicznie rozłączany stabilizator przedni 5PM – – ¢

Norma emisji E6D TEMP NBT ¢ ¢ ¢

Płyta ochronna zbiornika paliwa XEE ¢ ¢ ¢

Płyta ochronna skrzynki rozdzielczej XEF ¢ ¢ ¢

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

Pokrowiec koła zapasowego CSA ¢ ¢ ¢

Zderzak przedni lakierowany na czarno MBA ¢ ¢ ¢

Zderzak tylny lakierowany na czarno MBC ¢ ¢ ¢

Boczne progi ochronne Rock Rails o zwiększonej wytrzymałości, ze stali lakierowanej na czarno MEF – – ¢

Rurowe stopnie boczne MRK 1300 zł ¢ –

¢ wyposażenie standardowe – niedostępne P pakiet O opcja

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE I FUNKCJONALNOŚĆ c.d. KOD OPCJI SPORT SAHARA RUBICON

Grill w kolorze nadwozia z czarną ramką  MF4 – – ¢

Grill w kolorze nadwozia MFT ¢ ¢ –

Czarne nadkola  MM2 ¢ – ¢

Nadkola lakierowane w kolorze nadwozia MM3 – ¢ –

Naklejka Rubicon na masce silnika  MYA – – ¢

Naklejka: gwiazda US Army na masce silnika 000 – – –

Ciemne szyby w części tylnej GCD 1800 zł ¢ ¢

Czarne lusterka boczne LE4 ¢ ¢ ¢

Czarny Soft Top SUNRIDER STA ¢ – –

Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM  STB – – ¢

Czarny Soft Top SUNRIDER przezroczyste szyby (dodatkowo do Hard Topa) 0LM 7750 zł – –

Czarny Soft Top SUNRIDER ciemne szyby (dodatkowo do Hard Topa) 0LN 7750 zł – –

Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM przezroczyste szyby (dodatkowo do Hard Topa) 0LP – 10330 zł 10330 zł

Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM ciemne szyby (dodatkowo do Hard Topa) 0LQ – 10330 zł 10330 zł

Czarny Hard Top HT1 6 700 zł – 6 700 zł

Lakierowany w kolorze nadwozia Hard Top HT3 – ¢ –

Czarny korek wlewu paliwa XJN ¢ ¢ ¢

WNĘTRZE I FUNKCJONALNOŚĆ

Pakiet palacza - zapalniczka + popielniczka AWS ¢ ¢ ¢

2-osobowa składana i demontowana kanapa tylna z zagłówkami  CFM ¢ ¢ ¢

Podsufitka dachu Hard Top CHD P P P

Wykładzina bagażnika CKL ¢ ¢ ¢

Dywaniki podłogowe przód i tył CLE ¢ ¢ ¢

Schowek pod podłogą bagażnika CUY ¢ – –

Maty podłogowe MOPAR CWA 500 zł 500 zł 500 zł

Podświetlane uchwyty na kubki z przodu CWP ¢ ¢ ¢

Zasłony przeciwsłoneczne z lusterkami kosmetycznymi  GNU ¢ – –

Zasłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi  GNC – ¢ ¢

Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem GNK ¢ ¢ ¢

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne GTB ¢ ¢ ¢

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu przyciskiem START/STOP GX4 ¢ ¢ ¢

Centralny zamek sterowany pilotem GXM ¢ ¢ ¢

Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Keyless Enter-n-Go GXD – P P

Klimatyzacja automatyczna HAB ¢ ¢ ¢

Wycieraczki przedniej szyby z płynną regulacją prędkości pracy JHA ¢ ¢ ¢

Elektrycznie otwierane szyby, z funkcją otwierania jednym przyciśnięciem z przodu JPY ¢ ¢ ¢

Manualna regulacją podparcia lędźwiowego w 2 zakresach JRQ ¢ ¢ ¢

Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 płaszczyznach JT6 ¢ ¢ ¢

Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 płaszczyznach JWA ¢ ¢ ¢

Tapicerka materiałowa  6AP ¢ – –

Tapicerka materiałowa Premium 727/732 – ¢ ¢

Tapicerka skórzana 211 – – 5 700 zł

Tapicerka skórzana, obszyta skórą deska rozdzielcza 211 – 8 800 zł –

Tapicerka skórzana McKiney 212 – P –

Podgrzewane fotele przednie (wymagają tapicerki skórzanej) JPM – 1 300 zł 1 300 zł

Podgrzewane koło kierownicy (pakiet z JPM) NHS – P P

Oświetlenie wnętrza Ambient LED LHA – ¢ ¢

Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z włącznikiem LCL ¢ ¢ ¢

Obszyte skórą koło kierownicy  SCV ¢ ¢ ¢

Jasne akcenty wnętrza XSC ¢ ¢ ¢

TECHNOLOGIA

Kolorowy 7", programowany  wyświetlacz TFT w panelu wskaźników JAJ – ¢ ¢

Monochromatyczny 3,5" wyświetlacz TFT w panelu wskaźników  JAY ¢ – –

Gniazdo 12V w konsoli centralnej JJJ ¢ ¢ ¢

Tylne gniazdo 12V JJM ¢ ¢ ¢

System automatycznego poziomowania reflektorów JKJ – ¢ ¢

Poziomowania reflektorów JKL ¢ – –

System multimedialny Uconnect 7.0 - 7" ekran dotykowy z Bluetooth UGG ¢ – –

System multimedialny Uconnect 8.4 - 8,4" ekran dotykowy z Bluetooth, nawigacja UGQ – ¢ ¢

Nawigacja GPS JLN – ¢ ¢

Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji Bluetooth RDZ ¢ ¢ ¢

Uconnect LIVE serwis RTG ¢ ¢ ¢

Kompatybilność Android Auto RF5 ¢ ¢ ¢

Kompatybilność Apple Carplay RFP ¢ ¢ ¢

Centrum multimedialne (USB & AUX) RSF ¢ ¢ ¢

Dodatkowy port USB w konsoli centralnej RSX ¢ ¢ ¢

Podwójny Port USB z tyłu konsoli centralnej - tylko do ładowania RS4 – P P

8 głóśników RCH ¢ – –

System nagłośnienia Alpine - 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 552 W RC4 – ¢ ¢

Tylne światła standardowe LA6 ¢ – –

Tylne światła LED LAY – ¢ ¢

Komputer z wyświetlaczem, kompasem i wskaźnikiem temperatury LAZ ¢ ¢ ¢

Opóźnione wyłączanie reflektorów LHD ¢ ¢ ¢

Reflektory halogenowe LMA ¢ – –

¢ wyposażenie standardowe – niedostępne P pakiet O opcja
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TECHNOLOGIA c.d. KOD OPCJI SPORT SAHARA RUBICON

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu LMG ¢ ¢ ¢

Reflektory główne w technologi LED LPX – ¢ ¢

Światła do jazdy dziennej LMX ¢ – –

Światła do jazdy dziennej w technologi LED LPY – ¢ ¢

Reflektory przeciwmgielne przednie LNJ ¢ – –

Reflektory przeciwmgielne przednie LED LNV – ¢ ¢

Lampy przeciwmgielne tylne LPG ¢ ¢ ¢

Centralne światło STOP LPS ¢ ¢ ¢

KOŁA & OPONY

Opony 245/75R17 A/S (oznakowanie M+S) Bridgestone Dueler HT 685 TQK ¢ – –

Opony 245/75R17 A/T Bridgestone Dueler AT RH-S TQL O – –

Opony LT255/75R17C M/T BF Goorich KM2 MT TTK – – ¢

Opony 255/70R18 A/S (oznakowanie M+S) Bridgestone Dueler HT 685 TDA – ¢ –

Aluminiowe obręcze kół Sport 17' x 7.5' 1M0 ¢ – –

Aluminiowe obręcze kół 17' x 7.5' 1M1 – – ¢

Aluminiowe obręcze kół 17' x 7.5' 1M2 – – 1 050 zł

Aluminiowe obręcze kół 18' x 7.5' WHG – ¢ –

Aluminiowe obręcze kół 18' x 7.5' 1M3 – P –

OPCJE & PAKIETY

Pakiet Sport Plus AGU ¢ – –

Uconnect 7" UGG

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna HAB

Kamera tylna z dynamiczną linią XAC

Aluminiowe obręcze kół Sport 17" × 7.5" WBG

Pakiet świateł Premium LED AD6 – ¢ ¢

Reflektory główne w technologi LED LPX

System automatycznego poziomowania reflektorów JKJ

Światła do jazdy dziennej w technologi LED LPY

Reflektory przeciwmgielne LED LNV

Tylne światła LED LAY

Przednie czujniki parkowania XHU

Pakiet Safety 0ZT 3400 zł 3400 zł 3400 zł

System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus  LSU

Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC z funkcją STOP NH3

Pakiet FULL Technology AAN – 2900 zł 2900 zł

System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania XAN

System bezkluczykowy GXD

Pakiet Elektryczny Heavy Duty AHT – 700  zł
700  zł

Alternator 240 Amp  BAL

Akumulator bezobsługowy 700 Amp BCV

Zestaw przycisków pomocniczych LH2

Pakiet Comfort & Convenience AFB 1550 zł 1550 zł –

Podsufitka dachu Hard Top CHD

Pakiet Overland (wymaga AFB i AAN) AFF – 11400 zł –

Skórzana tapicerka MCKINLEY z logo Overland (czarna) 1ML

9-głośnikowy system Audio Premium RC4

Podwójny Port USB – tylko do ładowania RS4

Grill w kolorze nadwozia z chromowanymi akcentami MFZ

Lakierowane lusterka boczne z chromowanymi akcentami MMW

Dedykowane 18" aluminiowe obręcze kół WPT

Znaczek Overland MZM

Usunięty znaczek Sahara MG8

Lakierowany w kolorze nadwozia twardy dach Freedom Top HT3

Sztywna pokrywa koła zapasowego CSB

Gniazdo 230V JKU

¢ wyposażenie standardowe – niedostępne P pakiet O opcja
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Pokazane kolory stanowią jedynie ilustracje i nie odpowiadają rzeczywistym kolorom nadwozia

KOLORY

PRC Czerwony Firecracker

(pastelowy) 1 500 zł

PX8 Czarny Black 

(pastelowy) bezpłatny

PSC Srebrny Billet Silver

(metalizowany) 4 000 zł

PW7 Biały Bright White

(pastelowy) 1 500 zł

PBM Ocean Blue

(metalizowany) 4 000 zł

PAU Grafitowy Granite Crystal

(metalizowany) 4 000 zł

PE4 Punk’n

(metalizowany) 4 000 zł

PPT Bikini

(pastelowy) 1 500 zł

PYV Żółty Hellayella

(pastelowy) 1 500 zł

PDN Sting-Gray

(pastelowy) 1 500 zł

TAPICERKI

SAHARA

Tapicerka
materiałowa
Black z logo
„Sahara”

Tapicerka
materiałowa
Heritage Tan
z logo „Sahara”

Tapicerka
skórzana
Black z logo
„Sahara”

RUBICON

Tapicerka
materiałowa
Black Premium
z logo
„Rubicon” 

Tapicerka
skórzana
Black 
z logo
„Rubicon” 

Tapicerka
skórzana
Dark Saddle
z logo
„Rubicon” 

Tapicerka
skórzana
Dark Saddle
z logo „Sahara”

SPORT

Tapicerka
materiałowa
Black
bez Logo

Tapicerka
materiałowa
Heritage Tan
bez Logo

Tapicerka
skórzana
Black McKinley
z logo „Jeep”
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DANE TECHNICZNE

SILNIK 2.0L Turbo GME ESS 2.2 MJD ESS

Pojemność skokowa (cm3) 1995 2143 

Moc maksymalna (kW/KM) przy obr./min. 200/272 przy 5250 147/200 przy 3500

Max. Moment obrotowy (Nm) przy obr./min. 400 przy 3000 450 przy 2000

Skrzynia biegów 8-biegowa automatyczna 8-biegowa automatyczna

Przełożenie redukcyjne 2,72:1 (Rubicon 4,0:1) 2,72:1 (Rubicon 4,0:1)

Prędkość maksymalna (km/h) 177 (Rubicon 156) 180 (Rubicon 160)

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,3 (Rubicon 8,1) 8,9 (Rubicon 9,6)

Zużycie paliwa  (l) (B) 
test miejski  11,0 (Rubicon 12,0) 9,1 (Rubicon 9,0)
test pozamiejski  7,1 (Rubicon 8,1) 6,5
mieszane 9,0 (Rubicon 10,0) 7,5

Norma emisji EU Euro 6D TEMP Euro 6D TEMP

Emisja CO2 (g/km) cykl mieszany (B) 198 (Rubicon 211) 197 (Sahara 198)

Średnica zawracania (m) 10,36 10,36

Prześwit poprzeczny (mm) 235 (Sport, Freedom), 260 (Sahara), 255 (Rubicon) 235 (Sport), 260 (Sahara), 252 (Rubicon)

Kąt najazdu (stopnie) 35,2 (Sport, Freedom), 37,4 (Sahara), 36,4 (Rubicon) 35,2 (Sport), 37,4 (Sahara), 36,4 (Rubicon)

Kąt zjazdu (stopnie) 29,2 (Sport, Freedom), 30,5 (Sahara), 30,8 (Rubicon) 29,2 (Sport), 30,5 (Sahara), 30,8 (Rubicon)

Kąt rampowy (stopnie) 23,9 (Sport, Freedom), 26,2 (Sahara), 25,8 (Rubicon) 23,9 (Sport), 26,2 (Sahara), 25,8 (Rubicon)

Głębokość brodzenia (mm/km/h) 762/8 762/8

WYMIARY

Długość (mm) 4334 4334

Szerokość (mm) 1894 1894

Wysokość (mm) z dachem Hard Top 1821 (Sport, Freedom), 1839 (Sahara), 1841 (Rubicon) 1821 (Sport), 1839 (Sahara), 1841 (Rubicon)

Wysokość (mm) z dachem Soft Top 1858 (Sport, Freedom), 1878 (Sahara), 1879 (Rubicon) 1858 (Sport), 1878 (Sahara), 1879 (Rubicon)

Rozstaw osi (mm) 2 459 2 459

Masa pojazdu gotowego do jazdy (kg) 1883 (Sport, Freedom, Sahara), 1972 (Rubicon) 1995 (Sport, Sahara), 2065 (Rubicon)

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2313 (Sport, Freedom, Sahara), 2404 (Rubicon) 2404 (Sport, Sahara), 2415 (Rubicon)

Maksymalna masa przyczepy hamowanej (kg) 1497 1497

Minimalna pojemność bagażnika (l), siedzenia rozłożone* 192 192

Maksymalna pojemność bagażnika (l), siedzenia złożone* 587 587

Pojemność zbiornika paliwa (l) 66 66

*w tym schowek pod podłogą                  Powyższa specyfikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę
na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady
w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań  z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących
pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych  czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go
do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A.
tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 01.07.2020.     

Specyfikacja (B) wskazuje wartość emisji CO2 i zużycie paliwa ustaloną na podstawie metody pomiaru / korelacji określonej na podstawie cyklu NEDC zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017 / 1152-1153. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami są wskazane w celu umożliwienia porównania danych pojazdu. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników związanych, przykładowo,
ale nie wyłącznie, ze stylem jazdy, trasą, warunkami pogodowymi i drogowymi, stanem drogi, wykorzystaniem i wyposażeniem pojazdu. Wskazana wartość emisji CO2 i zużycie paliwa odnosi się do wersji pojazdu o najwyższych i najniższych wartościach. Wartości
te mogą ulec zmianie wraz z późniejszą konfiguracją w zależności od wybranego wyposażenia i / lub rozmiaru wybranych opon.

Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym; najbardziej aktualne wartości będą dostępne u wybranego oficjalnego dealera sieci FCA. W każdym przypadku oficjalne wartości emisji
CO2 i zużycia paliwa przez pojazd zakupiony przez klienta zostaną dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi.
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